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 Методичний тиждень ЦК музичного виховання з методикою проходив з 

28.01.2018 по 01.02.2018. Викладачі мали на меті продемонструвати  професійне 

зростання педагогічного колективу, поширення передового досвіду, співпрацю зі 

студентами педколеджу. 

 Одним із головних завдань сучасної освіти є суттєве оновлення змісту, 

пошук, створення та застосування найефективніших сучасних інноваційних 

форм і методів навчання для забезпечення високої якості знань студентів, які 

передадуть свої вміння і навички учням на уроках музичного мистецтва у 

початкових класах ЗОШ. 

До початку проведення тижня було підготовлено та оформлено 

інформаційний стенд "Композитори України – дітям". Відповідальність, 

креативність у оформленні проявили студенти 121 групи Митрофанова А.А., 

Заєць М.Є., Гаврильчук Т.В.  

 

Спрямованість на особистісно зорієнтований підхід до освіти зумовлює 

потребу у використанні універсальних можливостей мистецтва, зокрема 

музичного, у процесах формування творчої особистості майбутніх учителів 

початкової школи з глибоким духовно-цілісним світом та високими моральними 

якостями. Тому методичний тиждень розпочався засіданням ЦК викладачів 

музичного виховання з методикою, на якому було розглянуто актуальні питання: 



1. Можливості використання інтерактивних технологій на уроках музичного 

мистецтва у початкових класах ЗОШ (Тихоліз Б.М., Кононко М.Х.). 

2. Рубрика «Побратими баяна» (Стаднік О.Ф.). 

3. Методичні рекомендації та аналіз можливостей функціонування і 

практичного застосування інтерактивної технології WEB-квест (Радкевич 

В.М.) 

Упродовж усього тижня студенти 

брали участь у WEB-квесті на тему: 

"Композитори України - дітям" 

(https://sites.google.com/s/1EU3AgrP-

10ApqmKZMwFGE4UfA8bN1OKn/p/0BzrQZ

-OkhkTaTlTVWFVV2xiYUE/edit ), який 

розробив викладач Радкевич В.М.  

Методологія освітнього WEB-квесту  – це проблемні завдання, для виконання 

яких передбачено використання інформаційних ресурсів інтернету. Створений 

WEB-квест сприяв вдосконаленню та розширенню знань, умінь і навичок в 

царині музичного мистецтва,  формуванню естетичного світогляду, 

доброзичливого ставлення до прекрасного  як у мистецтві, так і в житті. 

Досить успішно, багатогранно, цікаво, прийшла науково-практична 

конференція «Композитори України - дітям».  У конференції взяли участь 12 

студентів, які, працюючи у тандемі із викладачем, презентували результати 

дослідницької роботи: 141 група Гнатюк В.О. (викладач Кононко М.Х.), 123 

група Лавріненко О.В. (викладач Стадник О.Ф.), 131 група Муратова К.В. 

(викладач Радкевич В.М.), 144 група Савіцька В.Л. (викладач Тихоліз Б.М.), 113 

група Автюхович В.В. (викладач Грєбєннікова Л.В.), 133 група Гавриш Ю.С. 
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(викладач Бляхарський О.В.), 142 група Ляхович І.С. (викладач Гулий Г.М.), 

Мельник Л.С. (викладач Гайдученко В.І.), 143 група Ільчук А.О. (викладач 

Урчик  О.Ю.), 132 група Нідзолік О.О. (викладач Мегедь М.Л.), Каменчук Д. П. 

(викладач Старовойт З.П.), 122 група Власюк С.О., Добрянська А.Ю. (викладач 

Білявська Л.П.).     

    

         Доповідачі розкривали життєвий і творчий шляхи обраного ними 

композитора. Особлива увага приділялась творчому доробку в жанрі  дитячий 

репертуар, його цінність у вихованні та розвитку дитини.   Надзвичайно 

доречним був мультимедійний супровід, який збагатив, урізноманітнив, 

доповнив,  

візуалізував

 та 

озвучив виступи. Під час презентації студенти показали уміння володіти та 

зацікавлювати аудиторію. Тому всі учасники конференції отримали сертифікат і 

слова вдячності від викладачів-наставників. 

       Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту" постійне 

удосконалення методики викладання дисциплін, передбачених навчальними 

планами закладу освіти, повинно супроводжуватися педагогічним контролем і 



насамперед проведенням відкритих занять. Вони є невід'ємним елементом 

методичної діяльності викладача, а також компонентом атестації науково-

педагогічних працівників, що проводиться для активізації їх творчої професійної 

діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної 

роботи, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання, 

забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці. 

      Упродовж методичного тижня відкриті заняття з дисципліни "Навчання гри 

на музичному інструменті" провели Гулий Г.М. (Харук А. Д., Юраш М.В., 121 

група); Радкевич В.М.  (Попова Ю.О., Костриця М.В., 111 група); Стаднік О.Ф.  

(Ляпун А. Ю, 113 група Степурко Д.С., 111 група). 

 

    

            Викладачі показали професіоналізм, вміння використовувати в роботі 

новітні ефективні методи і прийоми навчання, які забезпечують високоякісну 

підготовку майбутніх спеціалістів, формуючи у них музичний смак, уміння 

відрізняти справді прекрасне у музиці від потворного, уміння отримувати 

насолоду від музики й знаходити джерело духовного збагачення. 

       На сьогодні найпопулярнішим та дієвим методом роботи, виявлення 

підтримки та розвитку обдарувань є проведення конкурсів різних 

рівнів. Навчання обдарованих, талановитих дітей, їхня підготовка до 

професійної реалізації в самостійному житті — актуальне питання сьогодення. 

З огляду на це основними завданнями сучасної освіти є розвиток 

інтелектуальних і творчих здібностей, формування в них творчого потенціалу, 

мислення, уміння самореалізуватися. Усебічний розвиток здійснюють не тільки 

в ході навчальної діяльності, а й під час проведення різноманітних конкурсів, 

олімпіад, під час яких не тільки поглиблюють знання з предметів, а й мають 

можливість розвивати інтелект, ерудицію, вміння спілкуватись.  Досить цікаво 



пройшла олімпіада "Теорії музики. Основи музичної грамоти", учасниками якої 

були студенти ІІ, ІІІ курсів (організатори викладачі Стадник О.Ф., Білявська 

Л.П., Тихоліз Б.М.). 

 Переможцями були студенти  

         на ІІ курсах Лопатюк Н.А. (122 група), 

Мосійчук А.О. (121 група), Скрипнюк Л.Ю. 

(123 група)  – викладачі Білявська Л.П., 

Кононко М.Х., Мегедь М.Л. 

         на ІІІ курсах Гришковець Т.П. (131 

група),  Прищепа А.С. (133 група), Качаненко 

А.В. (132 група) – викладачі Урчик О.Ю., Бляхарський О.В., Мегедь М.Л. 

 Готовність до майбутньої професії під час конкурсу "Кращий за 

професією" з музичного мистецтва продемонстрували студенти ІV курсів:            

 

Редько Л.В. (141 група)  викладач  Кононко М.Х., Матвійчук Я.С. (142 група) 

викладач Гайдученко В.І., Ільчук А.О. (143 група) викладач Урчик О.Ю.,           

Скідченко В.І. (144 група)   викладач Гайдученко В.І. 

 І місце виборола студентка 141 групи  Редько Л.В.  (викладач Кононко 

М.Х.). 

         ІІ місце виборола студентка 143 група Ільчук А.О.  (викладач Урчик О.Ю.) 



         ІІІ місце посіла студентка 144 групи Скідченко В.І. (викладач Гайдученко 

В.І.). Переможці олімпіади і конкурсів  одержали Почесні грамоти та щирі 

оплески присутніх. 

   З метою відзначення у 2018 році 100-річчя великого українського педагога, 

гуманіста сучасності, вченого зі світовим іменем, публіциста, видатного 

педагога, дитячого письменника, який пропонує різносторонні підходи у 

навчанні учнів, що спрямовані на формування 

національного та естетичного світобачення, викладачі та 

студенти ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж 

імені І.Я.Франка» Житомирської обласної ради 

провадять педагогічний проект «Дотик до філософії 

серця В.О.Сухомлинського». Для реалізації проекту 

студентами 122 групи (Власюк С.О., Волотовська А.Ю., 

Гончарук Д.В., Денисенко К.Ю.) було проведено  педагогічний марафон 

"Реалізація канонів В.О. Сухомлинського на сучасному уроці». Захід, що 

проведено у 121-123 групах спеціальності 013 Початкова освіта, сприяв 

формуванню педагогічних,  духовних цінностей, національної свідомості, 

почуття любові та доброзичливості на основі педагогічної спадщини видатного 

педагогі і просвітителя В.О. Сухомлинського. 

На засіданні ЦК, де обговорювали результати проведення методичного 

тижня, викладачі погодилися зі словами патріарха української педагогіки  В. О. 

Сухомлинським: "Якщо ви 

бажаєте, щоб діти творили, 

створювали художні образи, 

перенесіть з вогника своєї 

творчості хоча б одну іскру 

в свідомість дитини. Якщо ви 

не вмієте творити, або вам 

здається пустою забавою спуститися до світу дитячих інтересів,— нічого не 

вийде". 


